Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Президентът Радев подкрепи инициативата "Изпрати българска книга в Македония"
Президентът Румен Радев подкрепи инициативата „Изпрати българска книга в Македония“ като дари тетралогията на
големия български писател Димитър Талев.
Държавният глава се срещна с Виктор Стоянов, създател на инициативата, който беше върнат преди дни на границата от
властите на Република Северна Македония с дарение от близо 1000 български книги.
"Силата на Европейския съюз е не само в свободата на движение на хора, стоки, услуги и капитали, а най-вече в
свободния обмен на идеи, духовност и култура. И затова силно се надявам, че държавното ръководство на Република
Северна Македония, което така енергично демонстрира стремеж към членство в ЕС, ще се ръководи от
основополагащите принципи на общността. Всяка книга носи огромен духовен заряд и емоция, особено когато се
чете на родния език на автора, без подправяне и фалшификации", коментира президентът Румен Радев.
√ Марияна Николова: Здравният сертификат ще улесни безопасното пътуване
Здравният сертификат ще улесни безопасното пътуване и по този начин ще даде важен тласък за съживяването
на екосистемата на туризма. Това заяви вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на
проведената днес кръгла маса на високо ниво на тема "Европейски дигитален зелен сертификат".
Събитието е организирано от Елизабет Кьостингер, федерален министър по въпросите на селското стопанство, регионите
и туризма на Австрия, съобщиха от Министерството на туризма.
Безопасното, безпроблемно и свободно пътуване, както и отворените граници, са от основно значение за съживяването
на туристическия сектор, допълни Марияна Николова.
Тя добави, че са необходими координация, подкрепа и солидарност както на равнището на ЕС, така и на международно
ниво, за да се създадат необходимите условия за насърчаване на развитието в сектора в съответствие с
основополагащото право на свободно движение.
Марияна Николова отбеляза, че българското правителство подкрепя създаването на "бързи зелени коридори" за
ваксинирани, хора с негативен тест за COVID-19 и хора, които вече са се възстановили от COVID-19, като същевременно не
се ограничават пътуванията на останалите лица.
По думите ѝ това трябва да доведе до възраждане на туристическата екосистема и международната мобилност,
предоставяйки свобода на движение и елиминирайки възможността за ограничение на несъществените пътувания.
Според Марияна Николова е от съществена важност да не се допусне дискриминация по отношение на пътуващите от
трети страни, които също отговарят на условията на дигиталния зелен сертификат.
По време на срещата министър Николова припомни, че България беше от страните инициаторки за въвеждане на зелен
сертификат и допълни, че трябва да се намери решение и за хората, които по редица причини – лични или медицински,
не могат да се ваксинират.
√ Видин, Монтана и Враца с най-висока безработица, в Разград и Видин за една позиция се състезават 15 души
Средно по шестима безработни се борят за едно свободно работно място. Такива са данните на Агенцията по заетостта
към края на февруари месец тази година.
Областите Видин, Монтана и Враца отчитат най-висок ръст на безработица. Най-силна е конкуренцията в Разград и
Видин, където за една позиция се състезават по 15 и по 12 безработни. Най-малък процент безработни отчитат в Софияград, Стара Загора и Варна.
"Миналата година нещата са изглеждали много по-добре. Все пак знаете 2019 и двата месеца от 2020 година беше
период в разцвета на пазара на труда или на време, в което ние постигнахме едни рекорди на заетост, тоест
търсенето на работна сила надвишаваше предлагането", заяви Иво Иванов-началник отдел анализи и прогнози към
Агенция по заетостта.
Спрямо януари-февруари миналата година сега 20 % по-малко започват работа. 17 са областите в страната, където
равнището на безработица е над средното за страната. А най-търсените професии през миналия месец са персонал,
полагащ грижи за хората, строителство и транспорт, длъжности в ресторантьорството и продавачи.
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"Готвачи, помощник-готвачи, доставчици на храни, въпреки че този сектор е затворен, там има търсене, тъй като
много от тези обекти работят с доставка на храна по домовете", допълни Иво Иванов.
Сред най-търсените сектори от хората са администрация, бизнес услуги, преработващата промишленост.
"Сега основно предпочитанията и целите на търсещите работа са да оцелеят, тоест да могат да си покрият
кредитите, да могат да осигурят ниво на жизнен стандарт", каза още Иво Иванов.
До момента над 255 хиляди безработни са започнали работа през епидемичната обстановка.
√ Връщат учениците в класните стаи по график от 12 април
На национално ниво броят на хоспитализациите намалява. Надяваме се, че се намираме на най-високата точка на
третата вълна. Това заяви на брифинг здравният министър проф. Костадин Ангелов след като у нас пристигнаха нови дози
от ваксината на „Модерна“.
Оптимистични сме за темпа на ваксинация. Вчера са ваксинирани близо 10 000 души, съобщи още министърът.
Гледайте на живо тук или на страницата на „По света и у нас“ във Фейсбук:
През април очакваме в страната ни да пристигнат 700 000 ваксини. Това количество може да бъде увеличено след
преговорите, които се водят на политическо ниво, каза още Ангелов.
У нас тази сутрин пристигнаха 51600 дози от ваксината срещу COVID-19 на „Модерна“. От склада на „Бул Био-НЦЗПБ“
ваксините ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции в страната.
Предвижда се учениците от 5-и до 12-и клас да се върнат в училищата от 12 април. Заедно с министъра на образованието
ще бъде изготвен график, по които да се случи това. Детските градини ще могат да заработят от 5 април, съобщи още
здравният министър.
Ресторантите ще могат да отворят, но само тези, които разполагат с градини и открити площи. Нощните заведения ще
останат затворени.
„От 1 април театрите ще работят на 30% капацитет. Моловете няма да бъдат отворени от 1 април, както и
големите магазини. Изключение ще се направи за тези, които могат да осигурят пространства на открито. За
ресторантите най-голяма подкрепа се събира експертното становище, че ще бъдат отворени само тези, които
имат открити площи - градини. Нощните заведения остават затворени“, изброи Костадин Ангелов.
До 12 април ще остане настоящата форма на присъствено обучение в университетите - само за специалностите, които са
отбелязани в заповедта към момента, стана ясно още на брифинга.
√ Суецкият канал вече е свободен за преминаване, "Евър гивън" е преместен
Край на кризата в Суецкия канал. След 6 дни, в които беше заседнал, контейнеровозът с размер на небостъргач "Евър
Гивън" беше освободен. Той ще бъде подложен на обстоен технически преглед, за да се изясни дали причина за
инцидента е единствено лошо време.
Плавателният съд блокира едно от най-натоварените морски трасета - от Червено към Средиземно море. Стигна се до
мащабно морско задръстване - в очакване да преминат са около 400 кораба, включително 25 петролни танкера.
Щетите върху световната икономика са огромни - задържана е стока за близо 10 млрд. долара. Загубите възлизат на 400
млн. долара на час.
Транспортни компании започнаха да използват алтернативен маршрут. От Азия, покрай африканския нос Добра
Надежда, до нидерландското пристанище в Ротердам. Това, обаче, означава корабите да пътуват 13 500 морски мили,
което при средна скорост от 16 възела би им отнело 34 дни. Когато се използва Суецкият канал, стоките стигат до Европа
10 дни по-рано.
Почти денонощни бяха усилията на египетските власти в Суецкия канал.
В плитчините багер изкопаваше пясък и тиня, за да бъде освободен носът на контейнеровоза "Евър гивън". Премахнати
са 27 000 кубични метра пясъчни скали на дълбочина 18 метра.
Два влекача - нидерландски и италиански се включиха в операцията по изтегляне на огромния плавателен съд. Но да се
премести кораб с дължина 400 метра се оказа изключително сложна задача.
Малко преди 6 сутринта българско време беше съобщено, че след 6 дни блокада, корабът е успял да промени позицията
си с около 80%. Задвижени са рулят и витлото му, което е позволило "Евър гивън" да направи маневра назад.
Египетският президент Сиси обяви, че страната му е сложила край на кризата. Най-големият успех на операцията е, че не
беше усложнена допълнително с разтоварване на контейнерите на тежащия 200 000 тона плавателен съд.
Според ръководство на Суецкия канал причината за затъването на кораба в плитчините няма как да бъде единствено
силен вятър.
"Такива инциденти се случват поради комбинация от множество причини. Възможно е да е имало техническа или
човешка грешка, но това ще разберем след като приключи разследването. Единственото нещо, за което сме
напълно сигурни, е че във вторник в района имаше силни ветрове и пясъчна буря", заяви Осама Рабие, ръководител на
Суецкия канал.
Близо 400 кораба са в очакване да преминат от Червено в Средиземно море, а все повече транспортни компании избират
алтернативни маршрути, по които да превозват стоката си. Макар контейнеровозът да е освободен, е рано да се твърди,
че движението по Суецкия канал отново е възможно.
Най-малко 3 дни ще са необходими на стотиците кораби, попаднали в морското задръстване, за да преминат през
Суецкия канал.
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√ По-малко от половината партии се отчетоха два дни преди крайния срок
Имуществена санкция, загубване правото на държавна субсидия и разпускане от съда заплашват политическите
партии, напомни Сметната палата
Сметната палата отново напомни на политическите партии, че до 31 март трябва да представят финансовите си отчети за
миналата година и декларациите по образец със списъци на физическите, юридическите лица и едноличните търговци,
направили дарения.
Два дни преди крайния срок само 56 от 130 партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата,
са го направили, съобщи пресцентърът на независимата институция.
Няколко са последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със
списък на дарителите.
Политическата партия може да бъде глобена между 5 хиляди и 10 хиляди лева.
Тя може да загуби правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители.
Ако партията не е представила в Сметната палата годишните си финансови отчети за две последователни години,
Софийският градски съд ще постанови нейното разпускане.
√ Лек спад в приходите са реализирали застрахователите в края на ноември
Премиите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ остават почти без промяна на годишна
база
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане в България към края на ноември 2020
г., е в размер на 2,197 млрд. лв. Това е с над 190 млн. лв. повече спрямо предходния месец, но пък е с 4 млн. лв. помалко отколкото към ноември 2019 г., когато реализираният приход е бил 2,201 млрд. лв.
Данните за декември ще покажат окончателно дали опасенията за сериозен срив на пазара са били основателни, но към
момента изглежда, че въпреки пандемията 2020 г. е била добра за сектора.
До единадесетия месец на миналата година общо компаниите са изплатили обезщетения за 913,873 млн. лв. при 964,045
млн. лв. година по-рано, което е с над 5% по-малко. Предходния месец октомври намалението на годишна база беше
4%.
Отново с най-голям дял (45% от целия пазар) са премиите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ –
995,042 млн. лв., които обаче са почти на същото ниво, на което са били година по-рано (994,726 млн. лв.).
Изплатените обезщетения по задължителната полица обаче са в размер на 517,541 млн. лв. и се увеличават с малко над
4% спрямо година по-рано, когато са били в размер на 495,977 млн. лв. За сравнение, през октомври ръстът на годишна
база при изплатените обезщетения бе почти 6%.

На второ място са брутните приходи от застраховка „Сухопътни превозни средства" (без релсови превозни средства),
които достигат 597,479 млн. лв. В тази сума са и постъпленията от полиците "Автокаско". Тук обаче има спад на годишна
– през ноември 2019 г. приходите са 600 млн. лв.
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Ръстът на годишна база при застраховките „Пожар и природни бедствия“ продължава и през предпоследния месец от
миналата година. По тази полица застрахователните компании са сключили сделки на обща стойност 253,119 млн. лв.
при 247,827 млн. лв. през 2019 г.
Спадът при застраховките „Помощ при пътуване“ също е траен. Приходите от тези полици възлизат на 24,769 млн. лв. в
края на ноември миналата година при малко над 37 млн. лв. през 2019 г., или с близо 12,2 млн. лв. по-малко.
Намалението се дължи на факта, че тези полици са пряко свързани с туристическия сектор, който бе силно повлиян от
преустановяването на пътуванията и транспортните връзки през пролетта и лятото на 2020 г.

√ Туроператорите получиха още 5 млн. лв. субсидии за разплащане
До момента общо финансираните предприятия са 473, а предоставените им средства - 29 млн. лева
Министерството на туризма направи четвърто плащане към туроператори и туристически агенти, с което следва да бъдат
компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода 13 март – 31 декември 2020 г.
Изплатени са безвъзмездни средства на още 77 дружества, извършващи туроператорска и туристическа агентска
дейност, като общата сума възлиза на 5,1 млн. лева.
Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 760 лв., а най-голямата достига над 1 млн. лв.,
съобщават от туристическото министерство.
До момента общо финансираните предприятия са 473, а предоставените им средства - 29,1 млн. лева.
Средствата се отпускат от държавния бюджет и са на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от
Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.
Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във
финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като помощта е за компенсиране на загуби на туроператорите и
туристическите агенти. Тя трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са
анулирани поради COVID-19 за същия период.
На 22 март изтече крайният срок, в който могат да бъдат подавани документи за кандидатстване за държавната помощ.
Изпълняваната към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април 2021 г.
√ Преформулирането на монетарната икономика става световно явление
Политическата класа видя какво могат да направят централните банки и трудно може да бъде обвинявана, че се
опитва да изтръгне повече от лихвените шефове
Пандемията от Covid-19 и извънредните стимули в неин отговор преформулираха ролята на централните банки. Сега,
когато икономическото възстановяване набира скорост, има глобален спор относно печалбите и за това от колко власт
трябва да се откажат монетарните институции, пише Дейниъл Мос за Bloomberg.
Няма разлика между световните региони и дали една икономика е развиваща се или развита, богата или бедна. В Нова
Зеландия, пионер в инфлационното таргетиране, финансовият министър постанови, че централната банка трябва да
отчита жилищните разходи. Паричните власти в Бразилия най-накрая получиха пълна правна автономия - но с
определена цена. А в Индонезия политиците посягат към независимостта на най-влиятелната централна банка в
Югоизточна Азия.
Последните вкараха законопроект в парламента, който търси подкрепата на Банката на Индонезия за правителствения
бюджет по време на извънредна финансова ситуация. Това е в допълнение на споразумението от миналата година
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банката да закупува облигации от държавата за 40 милиарда долара - стъпка, характеризирана тогава като еднократен
резултат от пандемията. Идеята, че това е отговор на извънредна здравна ситуация, означаваше, че Индонезия плаща
малка цена за монетизиране на дълга - нещо, което някога би било смятано за ерес. Опитвайки се да свържат подобни
начинания с финансови бъркотии, а не със смъртоносна болест, законодателите ефективно се опитват да превърнат това,
което някога се смяташе за извънредно, в нормален икономически инструмент.
Макар естеството на тези посегателства да е уникално за Джакарта, преформулирането на монетарната икономика се
превръща в глобално явление. Драматичните намаления на лихвените проценти, които белязаха дълбочината на спада
след коронавируса, приключиха в повечето страни. Световната търговия е напът да се възстанови тази година и
инвеститорите се тревожат от надигане на инфлацията. Това прави по-нататъшните приключения в областта на
неконвенционалната политика трудни, предвид прогнозираното ускорение в глобалния растеж тази година. Всъщност
ще видим известно оттегляне на стимулите. Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Централните
банки показаха, че могат да действат бързо, в сравнение със законодателните органи, където преобладава фискалният
пазарлък.
Самият успех на практикуващите ги прави уязвими. Каква цена ще платят политиците за начина, по който паричните
мерки са се преплели в почти всички аспекти на икономическия живот? И ще станат ли по-постоянни някои от
противопожарните стъпки, предприети по време на най-мрачните моменти от пандемията? Политическата класа видя
какво могат да направят централните банки. Тя трудно може да бъде обвинявана, че се опитва да изтръгне повече от
лихвените вождове.
Споровете и компромисите в Уелингтън и Бразилия са знак за това, което може да последва. Централната банка на Нова
Зеландия, първата, която възприе цел за инфлацията през 80-те години, бе инструктирана от правителството да взема
предвид цените на жилищата при решенията си. Първоначално банката се противопостави на идеята, но финансовият
министър Грант Робъртсън надделя. Решението е изцяло политическо: малко неща са с по-голямо значение за
избирателите от достъпа до жилища, а цените им в Нова Зеландия скочиха рязко.
В Бразилия страничен ефект от коронавируса бе формализиране на независимостта на централната банка. Вътре в
банката отдавна имаше желание автономията да бъде ратифицирана, въпреки че де факто отделянето от политическите
капризи е в сила от известно време. Тази нова, законно закрепена свобода обаче не дойде без цена. Законодателите
добавиха цел за пълна заетост към мандата на институцията, нещо, което първоначално ръководителите на банката
избягваха да приемат, но ще трябва да свикнат.
Няма основание упоритите борци с инфлацията да се разстройват твърде много. Федералният резерв отдавна има цел
максимална заетост в мандата си заедно с ценовата стабилност. Подкрепата за работните места също е една от целите,
които се поставят в Джакарта. Защитниците на Банката на Индонезия трябва внимателно да преценят рисковете. Те не
трябва да се страхуват от чувствителността на трудовия пазар; големите битки срещу инфлацията бяха спечелени.
Продължаващата безработица ще бъде едно наследство от Covid-19, независимо колко голям изглежда очакваният ръст
на брутния вътрешен продукт през 2021 г. Това е икономическа и политическа реалност.
До известна степен тези промени са реакция срещу прекалено чистия фокус върху овладяването на цените. В случая с
Индонезия и Бразилия те отразяват преструктурирането на институциите по линията, предпочитана от Международния
валутен фонд. В Индонезия, например, управлението беше основно преработено след финансовия колапс от 1998 г. Това
пренареждане на обществения живот включваше и определянето цената на парите.
Борбата за печалбите от ниската инфлация и свръхприспособителната политика се развива. Трудно е да се излезе от
разхлабената политика, особено когато тя навлезе на фискалната сцена. Обстоятелствата оправдаваха творчеството. Това
не улеснява връщането към някаква версия на нормалността, каквото и да означава това сега.
√ Китай повишава цените на стоките си за света
Ходът на китайските производители засилва опасенията за ръст на инфлацията
Растящите цени на суровините и продължаващите ограничения за снабдителните вериги карат много китайски
износители да повишават цените на стоките, които продават в чужбина, засилвайки опасенията, че това може да се
прибави към глобалния инфлационистки натиск, пише Wall Street Journal.
Страховете се задълбочиха през последните дни, след като заседналият контейнеровоз Ever Given блокира Суецкия
канал, подлагайки на още по-голям натиск снабдителните вериги, засегнати от коронавирусната пандемия и по-силното
от очакванията търсене на компютърни чипове и други стоки. (Днес каналът беше отпушен, след като контейнеровозът
беше преместен успешно – бел. ред.).
Рене де Йон, директор на производителя на градински мебели Resysta, базиран в южния китайски град Фошан,
съобщава, че планира да повиши цените на новите поръчки с около 7% това лято.
Решението е мотивирано до голяма степен от бързия ръст през последните месеци на цените на химикали и метали,
използвани в производството на възглавници, дунапрен и рамки, в заводите на компанията в Китай и Индонезия.
Превозните такси също са нараснали с около 90% от юни м. г., въпреки че често са плащани от клиентите.
„През моите близо 25 години в Китай никога не съм виждал подобно нещо. Никога не съм виждал такива цени на
превозите преди, а цените на стоманата и алуминия удариха тавана“, казва той и допълва, че маржовете на печалба на
компанията са подложени на натиск.
Други китайски износители също повишават цените, включително компании в областта на текстилната индустрия и
търговец на едро на играчки, който споделя пред WSJ, че компанията му е повишила цените за нови поръчки във всички
категории продукти с 10% до 15% от началото на март.
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Ръстовете на цените само от китайски заводи не са достатъчни да тласнат инфлацията нагоре в САЩ и други страни.
Голяма част от натиска може да бъде поет, ако западните търговци на дребно изберат да се нагърбят с нарасналите
разходи, без да ги предават към клиентите, въпреки че ако го направят, това ще свие маржовете им на печалба.
Освен това официалната инфлация в САЩ включва не само потребителските стоки, които хората купуват от чужбина.
Преди пандемията над 60 на сто от потребителските разходи в САЩ са били насочени към услуги като хранене навън и
пътуване, а не към потребителски стоки.
Но повишаването на цените от китайските заводи прибавя още един източник на натиск към повишение на глобалните
цени в момент, когато цените на всичко – от дървесина до стомана и памук, се повишават. Някои икономисти и
инвеститори се притесняват, че стимулите за трилиони долара, задействани в цял свят, в крайна сметка ще доведат до
повече инфлация, отколкото очакват държавните ръководители, особено ако блокирането през последно време на
глобалните снабдителни вериги се запази. Но има ожесточени дебати доколко може да се влоши проблемът.
„Определено има риск, че (инфлацията ще нарасне). Това не е позиция само на износителите. Причините са найразнообразни – от блокирането на глобалното корабоплаване до идеята, че стимулите може да отприщят по-голямо
търсене, отколкото предлагането може да задоволи“, коментира Ник Маро, водещ анализатор за глобалната търговия в
Economist Intelligence Unit. Въпреки това „донякъде е твърде рано да допускаме на този етап, че ще наблюдаваме рязък
ръст на инфлацията“, допълва той.
Ясно е обаче, че за китайските производители, правещи продукти за останалата част от света, е все по-трудно да
контролират разходите, особено след като пандемията и блокадите засегнаха печалбите им миналата година. В
миналото китайските заводи с евтина работна ръка често бяха сила за намаляване на глобалните цени на всичко – от
дънки до дивани, но това вече не е така, тъй като собствените разходи на заводите растат.
Цените на морските товари, които нараснаха рязко през последните месеци на фона на блокирането на пристанища и
недостига на контейнеровози, са част от проблема. В някои случаи клиенти искат от китайските доставчици да споделят
бремето. В други случаи самите китайски заводи трябва да плащат повече за превоз на вносни суровини като
дървесината.
В същото време цените на много суровини остават високи или продължават да растат, а някои компании избират да
прехвърлят тези разходи на клиентите.
Цените на вносните стоки от Китай в САЩ са нараснали с 1,2% през миналата година, което е най-бързият растеж от 2012
г. насам, а по-голямата част от ръста е отчетен през трите месеца до февруари, сочат данни на Американската служба за
трудова статистика.
Положително за американските потребители е, че доларът остава по-силен тази година, отколкото очакваха много
икономисти, а това дава на купувачите по-голяма покупателна способност, когато плащат за вносни стоки. Много
семейства натрупаха спестявания през пандемията, което ги улеснява да плащат малко повече.
Цените се повишават „основно заради по-силното търсене“, коментира Робин Син, главен икономист за Китай в Morgan
Stanley. „Производителите ще намерят начини да прехвърлят разходи при тези обстоятелства. Това няма да извади от
релси глобалното възстановяване“, смята той.
Същевременно някои китайски производители заявиха, че не са склонни да повишават цените заради опасение, че може
да изгубят пазарен дял. Те очакват цените на суровините да се охладят. Но засега няма особени признаци, че силите,
които тласкат нагоре разходите в Китай, скоро ще се укротят.
Ни Фан, мениджър на компанията Ji’an Huaerxin Shoes, която произвежда работни ботуши в провинция Дзянси и продава
предимно в Европа и Югоизточна Азия, казва, че след китайската Лунна Нова година през февруари компанията
започнала да получава уведомления от доставчици за ръст на цените между 10% и 30% за суровини, използвани в
ботушите и тяхното пакетиране, включително полиуретан, стомана и хартия.
Заводът реагирал в края на февруари, като повишил цените на повечето продукти с около 5%.
„Ръстът на цените на суровините ни тласна близо до точката, в която не можем да издържим повече“, отбелязва Ни и
допълва, че заводът все пак поема част от ръста на разходите от страх да не отблъсне твърде много клиенти.
Други фактори също може да допринасят за по-високите разходи в Китай. Властите опитват да ограничат потреблението
на фосилни горива, за да помогнат на страната да постигне целта си за намаляване на въглеродните емисии, което може
да затруднява стоманодобивния и други сектори да повишат производството. Китайски официални представители
заявиха отново през януари целта си да гарантират, че производството на сурова стомана ще намалее на годишна база
през 2021 г., въпреки че търсенето на стомана се очаква да нарасне тази година с възстановяването на икономиката.
Собственици на заводи и икономисти подозират също, че някои купувачи се презапасяват със стоки, което се прибавя
върху натиска над цените.
Чън Ян, търговец в държавна текстилна компания в провинция Дзянсу, казва, че някои доставчици са започнали да се
презапасяват с памук преди Лунната Нова година, твърдейки, че очакват новият пакет от стимули в САЩ на стойност 1,9
трлн. долара да подкрепи цените на всякакви видове стоки. Цените на памука скочиха до около 2600 долара на тон в
началото на март спрямо около 1990 долара на тон в средата на февруари, казва Чън.
В резултат на това компанията му трябвало да повиши цените на продуктите, тъй като суровините съставляват около 70%
до 80% от общите разходи.
„Получавах обаждания от клиенти почти всеки ден с въпроси за цените, но малцина от тях направиха поръчки. Те искат
да изчакат цените да се охладят. Но рано или късно ще трябва да направят поръчки“, отбелязва Чън.

6

В. Банкеръ
√ Над 328 млн. евро. ще се вложат в интермодални терминали у нас
Развитие на интермодалните връзки, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и
повишаване на безопасността, както и изграждане на ключови пътни и жп отсечки у нас. Това са част от приоритетите в
Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС 2021-2027), която предстои да бъде изпратена за одобрение от
Европейската комисия, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
"Акцентът на всички европрограми е постигането на нисковъглеродна и по-зелена Европа, с интелигентна и
интермодална транспортна мрежа“. Това е отбелязала по време на общественото обсъждане ръководителят на
Управляващия орган на ПТС 2021-2027 Галина Василева. И в следващите седем години ще продължи целевото
финансиране на едни от най-мащабните транспортни проекти у нас. Сред тях са изграждане на автомагистралата „РусеВелико Търново“, тунел под връх Шипка и жп връзките със Северна Македония и Сърбия. Приоритет остава и
завършването на Лот 3.2 на АМ „Струма“, както и на жп линията Елин Пелин-Костенец.
Проектобюджетът на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е на стойност 1.95 млрд. евро, които са разделени
в пет основни направления – жп инфраструктура (702 млн. евро), пътна инфраструктура (732 млн. евро), интермодалност
(328 млн. евро), иновации в транспорта (143 млн. евро) и техническа помощ (46 млн. евро). В допълнение към
инвестициите от програмата, за жп инфраструктура са осигурени средства от Механизма за свързване на Европа и
Националния план за възстановяване и устойчивост.
Осигурените средства за развитие на интермодалността на превозите в страната са над 328 млн. евро. Предвижда се
разширение на пристанищата Варна и Лом, с цел създаване на условия за мултимодални превози. Сред проектите са и
изграждане на железопътните връзки към летищата в Бургас и Пловдив, а също така подпомагане чрез финансови
инструменти на интермодалните оператори у нас за развитие на съществуващата инфраструктура.
Съществен акцент в ПТС 2021-2027 е поставен на безопасността в транспорта. Предвижда се доставка на аварийноспасителни и патрулни кораби и оборудване, свързани с осигуряването на сигурността в Черно море. Програмата ще
финансира още закупуване на специализирани плавателни средства за подобряване условията за корабоплаване по
река Дунав, както и проекти за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и
в пристанищата с национално значение.
√ България е на първо място в Европа по брой жени в ИТ сектора
България е с най-добри условия в Европа за професионална реализация на жените от гледна точка на продължителност
на отпуска по майчинство, лидерски позиции и икономически възможности. Това отбелязва заместник-министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова по време на онлайн дискусия в рамките
на Световната среща на върха по въпросите на информационното общество.
Заместник-министърът цитира данни на Евростат, според които, у нас една трета от заетите в ИТ бранша са жени, което е
два пъти повече от средното съотношението за държавите от Европейския съюз и извежда страната ни на първо място.
Възможностите за развитие в цифрова среда, както и работата от дома, са широко използвани в сферата на услугите,
позволявайки на жените гъвкаво да комбинират служебни задължения и семейни ангажименти, посочва Андреана
Атанасова. Тя бе категорична, че привличането на жени в ИТ сектора е както политика на българското правителство, така
и осъзнат интерес от страна на бизнеса и обществото. „По този начин се удвоява потенциала на професионалната ИТ
общност. Съвместно с неправителствени организации, в България има редица инициативи за привличане на младежи,
равнопоставено момичета и момчета, в дигиталния сектор“.
√ Англия разреши събиране на до шестима души и спорт
Англия допълнително облекчи антиковидните рестрикции върху контактите и разреши по-големи събирания и отборните
спортни занимания на открито, предаде ДПА.
Като част от пътната карта на премиера Борис Джонсън за излизане от локдауна, която бе представена през февруари,
групи до шест души или до две домакинства сега вече могат да се събират на открито.
От днес са разрешени пътуванията, но не и почивките, а групи от родители с деца могат да се събират на открито с
участието на до 15 родители.
Могат да подновят работа тенискортовете и баскетболните игрища, откритите басейни, голф игрищата и ветроходните
клубове.
Очаква се жителите на Англия да подновят спортните си занимания с футбол и крикет на открито в момент, когато
времето в страната върви към затопляне тази седмица.
В Северна Ирландия от четвъртък ще са разрешени събирания на групи до шестима души на открито, а препоръката за
"оставане вкъщи" в Шотландия ще бъде отменена от петък, което ще позволи на хората да напускат домовете си и по
други причини, освен за да отидат на училище, на работа, на лекар, на тренировка или за покупка на хранителни стоки,
но те не трябва да се отдалечават от домовете си. В Уелс вече бе отменена препоръката за "оставане вкъщи".
В. Монитор
√ НАП обяви важна новина за фирмите, получили подкрепа в COVID-кризата
Всички одобрени кандидати за подпомагане с оборотен капитал, засегнати от временните противоепидемични мерки, са
длъжни да представят отчет за използваните средства, предупреди Националната агенция по приходите (НАП).
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Това ще става през модула „Комуникация с УО“ на Информационна система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС в България (ИСУН 2020). Срокът, в който кандидатите могат да използват получената подкрепа (да извършат
допустимите разходи) е 3 месеца от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. В рамките на един
месец след този срок дружествата трябва да се отчетат за използваните средства.
Важно уточнение е, че ако няма отчет, фирмите ще трябва да възстановят средствата
Особеното при кандидатите, участвали и във фаза 1, и във фаза 2 е, че те трябва да подадат един общ отчет, като
продължителността на изпълнение на всяко заявление за подкрепа е 3 месеца от датата на предоставяне на
безвъзмездната финансова помощ, но срокът за отчитане в този случай е 1 месец след срокът за изразходване на
получените средства за подпомагане от фаза 2. Кандидатите, които ще участват и в бъдещата трета фаза на проекта ще
подават отчетите си за нея отделно.
√ Износът ни извън ЕС през януари надолу с почти 23%
Външнотърговското ни салдо е „на червено“ с над 494 млн. лева
През януари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.6% в сравнение със същия месец на 2020
г. и е на стойност 1,378 млрд. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното
кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 57.3% от износа за трети страни.
В първия месец от годината при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната
външнотърговска класификация, ръст в сравнение с януари 2020 г. е отбелязан само в сектор „Храни и живи животни“
(12.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“
(88.1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (69%).
Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2021 г. намалява с 15.0% в сравнение със същия месец на 2020 г.
и е на стойност 1,8721 млрд.. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай,
Руската федерация, Перу, Сърбия и Украйна.
При импорта на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари
2021 г. най-голямо увеличение спрямо януари 2020 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и
растителен произход“ (22.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“. Най-голям
спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.3%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2021 г. е отрицателно и е в
размер на 494.1 млн. лева.
През януари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4,6855 млрд. лв., което е с 6.1% по-малко в
сравнение със същия месец на 2020 година. За същия месец на 2021 г. стойността на вноса на стоки е за 4,9418 млрд. лв.
(по цени CIF), или с 6.8% по-малко спрямо януари 2020 годи.
√ Купуваме ток с предплатена карта
Предварително плащане на тока, а не след получаване на сметката, предлагат вече от енергото в Западна България ЧЕЗ,
установи проверка на „Телеграф“ в общите условия на дружеството.
Така потребителите могат да заявят, че искат да внасят пари авансово за тока, който ползват, а като се изчерпат сумите,
автоматично от електромера се прекъсва захранването.
Практиката за предварително заплащане на определено количество електроенергия до изчерпване на сумата и
многократно въвеждане на различни суми според количеството енергия, която има намерение да използва, се използва
от гражданите във Великобритания и други държави, членки на общността.
Условия
В общите условия на компанията е записано, че потребителят има право „Да поиска продавачът да осигури монтирането
от електроразпределителното предприятие за своя сметка в срок до 30 дни измервателно средство, позволяващо
автоматизирано предварително заплащане на определено количество електрическа енергия по избор на потребителя“.
Включването на такава услуга в Общите условия означава, че при изразходване на предварително заредената в
устройството сума и спиране подаването на енергия, електроснабдяването ще се възстановява автоматично при
зареждането и с пари за определено количество киловатчаса. Потребителят пък няма да плаща, както е в момента такса
за включване на захранването след спиране заради неплатена сметка.
Снимка
Във връзка със сигнали от потребители за това, че не могат да следят показанията на електромера си, тъй като уредите се
намират зад непрозрачни табла във входовете на блоковете, от неправителствени организации предлагат по примера на
Германия доставчикът да удостоверява верността на отчетената енергия със снимка на съответното показание на
електромера. За деня и часа на отчет на уреда битовите клиенти на енергото предлагат то да поставя съобщения във
входа на жилищните сгради по примера на „Софийска вода“ и „Топлофикация“.
Освен това при смяната на електромерите заради изтекъл срок, от енергото информират за това с информация на сайта.
Много от потребителите обаче разбират за смяната едва след монтажа на новия уред, когато получат сметките си за ток.
Има сигнали и че след смяната има необичайно висока сума за плащане.
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Bulgaria ON AIR
√ Борисов към НАТО: Ние сме силно ангажиран и отговорен съюзник
Премиерът обеща, че България ще е партньор, на когото ще може да се разчита
"Преди 17 години България се присъедини към НАТО. Страната ни е член на най-успешния политико-военен съюз в
света", написа премиерът Бойко Борисов във Facebook.
"Благодарение на НАТО сигурността ни е гарантирана и българските граждани са защитени. Ние сме силно ангажиран и
отговорен съюзник. И занапред ще продължим да бъдем партньор, на когото ще може да се разчита", пише още
премиерът.
Той изтъква, че България изпълнява ангажимента за повишаване на инвестициите в отбраната. "Алиансът е нашето
настояще и бъдеще. Подкрепяме амбицията за процеса НАТО 2030, който цели засилване на политическото измерение
на организацията. С диалог, единство и работа държавите от НАТО ще продължим да се справяме с предизвикателствата
и заплахите за сигурността, както и да защитаваме свободата и мира", заяви премиерът, цитиран от БТА.
√ Заради недостига на чипове: Най-големият автомобилен завод в света спира работа
За момента от Hyundai не потвърждават новината
Южнокорейският автомобилен концерн Hyundai Motor Co. планира временно да спре производството в своя завод в
Улсан между 5 април и 13 април заради глобалния недостиг на чипове, съобщава Ройтерс.
Засегнатата фабрика "Улсан 1“, която е най-голямото съоръжение за сглобяване на автомобили в света, разполага с
годишен производствен капацитет от 311 000 превозни средства, като там се сглобяват още Kona Electric и Ioniq 5,
посочва местната медия Korea Economic Daily.
За момента от Hyundai не потвърждават новината.
Korea Economic Daily съобщава, че производството в завода се спира поради проблеми с доставките на чипове.
Подчертавайки негативното влияние на кризата с полупроводниците, Hyundai, който доскоро оставаше почти невредим
от дефицита заради наличните запаси от чипове, се превърна в поредния автомобилен производител, който спира
производството поради недостига.
Миналата седмица японският концерн Honda Motor Co Ltd. и най-голямата американска автомобилна компания General
Motors Co. обявиха, че фабриките им в Северна Америка ще останат затворени или ще работят с намален капацитет през
следващите седмици, като посочиха недостига на чипове като една от причините.
Съвпадение на редица фактори, включително временното преустановяване на операциите, както и ръстът в търсенето на
телефони, таблети и лаптопи, доведе до глобалния недостиг на чипове, който разтърси сектора на потребителската
електроника и автомобилната индустрия през декември.
В петък друг голям южнокорейски индустриален гигант предупреди за щетите, които дефицитът на чипове може да
причини на глобалните вериги на доставка. Samsung Electronics Co. обяви, че може да отложи пускането на втория си
флагман при смартфоните през тази година заради липсата на компоненти.
През последните седмици доставчици за автомобилната индустрия като Continental, Renesas Electronics и Innolux също
предупредиха за по-дълъг от очакваното дефицит на чипове, пише investor.bg.
Производители на чипове като Samsung и TSMC са в челните редици на глобалните усилия за справяне с недостига при
доставките. Дефицитът затвори автомобилни заводи по целия свят, а сега застрашава доставките и на други продукти.
√ Ваксината на Johnson&Johnson ще бъде доставяна в Европа от 19 април
ЕС поръча 200 милиона дози от американската компания
Доставките за ЕС на ваксината срещу коновируса на американската фармацевтична компания Johnson&Johnson ще
започнат от 19 април. Това съобщи компанията пред Франс прес.
Ваксината получи в средата на март зелена светлина от Европейската агенция за лекарствата. Така ЕС разполага с четири
одобрени ваксини - тези на Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и сега тази на Johnson&Johnson.
ЕС поръча 200 милиона дози от американската компания с опция за още 200 милиона допълнителни дози. Очаква се ЕС
да получи през второто тримесечие на настоящата година около 55 милиона дози, каза в средата на март
председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана БТА.
Ваксината е на базата на вирусен вектор, според технология, вече използвана от компанията, по-специално срещу вируса
на ебола, и се прилага в една доза.
В. Труд
√ Ангел Кунчев: В края на април ще има свободен избор на ваксини
Предприема се разхлабване на мерките по отношение на това с най-нисък риск. Това заяви доц. Ангел Кунчев на брифинг
след получаването на новата партида ваксини на Moderna.
"Има редица области в който няма проблем нито с леглата, нито с броя на болните. Няма откази за приемане на
пациенти", увери той.
"В края на април не само ще има избор на ваксини, а ще има свободен избор на ваксини", каза още той.
Според Кунчев има около милион и половина имунни българи - една част от тях са го преболедували, една част са
имунизирани. Броят на имунизираните ще расте всеки ден, смята още той и изрази мнение, че страната ни върви към
плато, а нови мерки ще се налагат само при необходимост.
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"Втората половина на април ще имаме ваксините на Janssen, което ще улесни много процеса", подчерта той. По думите
му третата фаза не може да бъде завършена, защото постоянно излизат нови и нови желаещи за имунизация сред
медицинските лица.
"Ще изпратя писмо тази седмица до Министерство на труда и социалната политика, защото бумът, който беше в
домовете за стари хора миналите седмици се дължеше на това, че служители, които привнесоха заразата", отсече той,
като подчерта, че става дума за убеждаване, а не принуждаване, тъй като имунизацията е доброволна.
√ Преизчисляват пенсии по нов ред
НОИ смята служебно увеличението от 1 април
Работещите пенсионери могат да подават заявление, ако искат да се вземе предвид и доходът им
407 000 възрастни продължават да се трудят
Преизчисляването на пенсиите на хората, които продължават да работят, ще става по нова схема.
Промяната засяга близо 407 000 пенсионери, които имат придобит стаж и доход след пенсия. Това предвиждат промени
в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане. Те се правят заради измененията в
Кодекса за социално осигуряване, уточнява вносителят - Министерството на труда и социалната политика.
В тях е записано, че НОИ ще преизчислява пенсиите служебно от 1 април всяка година. За база ще се взимат данните за
положения осигурителен стаж през предходната година, считано от 1 април. А за самоосигуряващите се актуализацията
ще става на база внесените осигуровки до 31 декември включително на предходната година и които са налични в
системата на НОИ към 1 март на текущата година. Служебното преизчисляване от 1 април не е пречка за подаване на
заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията. Това обаче има смисъл, ако пенсионерът има промяна в
осигурителния доход - например заплатата, която получава вече е по-висока. В този случай през следващите години
пенсията му продължава да се преизчислява веднъж годишно, но от първо число на месеца, следващ месеца на
подаване на заявлението.
Ако обаче новият осигурителен доход е по-нисък, той няма да се вземе предвид и пенсията ще се определя само въз
основа на стажа.
Когато пенсионерът иска да се вземе предвид и осигурителният му доход, следва да знае, че служителите на НОИ трябва
да изчакат обявяването и на средния осигурителен доход за страната за всички месеци до датата на преизчисляването.
Тази величина е необходима за преизчисляването на индивидуалния коефициент, като новият му размер участва при
определянето на преизчисления размер на пенсията, само ако това е по-благоприятно за пенсионера.
В наредбата е записано още, че заявление за преизчисление може да се подаде както едновременно със заявлението за
отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. Ако са подадени заедно, то първото увеличение на пенсията ще бъде
през следващата година от първо число на месеца, следващ този, в който е било внесено заявлението.
Служителите в НОИ ще имат четиримесечен срок да се произнесат във връзка с преизчисляването, който тече от 1 април,
когато пенсията се преизчислява служебно, и от датата на подаване на заявлението, когато има такова.
В една календарна година не се допуска и служебно преизчисляване, и по заявление, освен когато заявлението е
подадено след 1 април на същата година, пише още в наредбата.
Във формулата ще се взима предвид вноската от 12% от бюджета
Намаляват с по-малко пенсията от НОИ
Ранни пенсионери могат да искат увеличение
Намалението на пенсията от НОИ ще бъде с около 9%, за тези, които ще получават и втора пенсия.
Нова формула, по която ще се определя с колко да се намали пенсията от НОИ на тези, които ще взимат и втора, е
заложена в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. При определяне на редукцията на индивидуалния коефициент
ще бъде отчетен трансферът от държавния бюджет в размер 12% за периода от 2009 до 2015 г., включително. Така
намалението ще бъде не с 20 на сто, какъвто беше първоначалният вариант, а с около 9%.
Освен това при определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се
отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят
на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на
осигурителния му стаж.
Всички пенсии, отпуснати с намален индивидуален коефициент, трябва да бъдат преизчислени. Според данни на
социалното министерство близо 2,31 млн. българи, родени след 31 декември 1959 г., са осигурени в универсален
пенсионен фонд. От тях на около 168 000 им предстои пенсиониране в периода 2021-2024 г. Пенсионерите с пенсия за
трудова дейност, отпусната с намаление в индивидуалния коефициент, са около 145 000 души.
Това са предимно млади пенсионери от силовите ведомства. Те ще могат да подадат заявление за преизчисляване до 30
септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията.
Тези промени влизат в сила от 1 септември 2021 г.
Улеснение за гражданите
Даваме документи само веднъж
Спират парите при измама
Намалява административната тежест за гражданите при пенсиониране.
Намалява се административната тежест за гражданите при пенсиониране, предвиждат други промени в Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане.
В случаите, когато човек веднъж е представил оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие
са налични заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка няма да се изискват отново
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оригиналните документи. По този начин пенсионното производство се ускорява, тъй като се спестява допълнителна
кореспонденция по изискване на документите. Гарантират се и правата на пенсионерите, в случаите когато след
първоначалното ползване на документите, те са загубени или унищожени.
Регламентират се и сроковете за спиране отпускането на пенсия. Изплащането ѝ се спира от датата, в която се
предоставят данни за установяване на престъпление от значение за правото или размера ѝ.
Новите условия за спиране на пенсиите бяха вече приети с промените в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила
от 1 януари 2021 г. Сега наредбата уточнява само сроковете за спиране изплащането на парите.
√ Сачева: Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за дигитални умения
Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за придобиване и надграждане на дигитални умения. Това
заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на Информационния ден за представянето на
процедурата „Развитие на дигиталните умения”.
Изпълнението на проектите по тази процедура е само един от първите етапи на мащабна серия от мерки, които ще се
приложат за придобиване на дигитални умения у населението и внедряване на Европейската рамка за дигитални
умения. Затова в следващия програмен период предстои широко да се разгърнат обучения за дигитални умения, които
ще се финансират както по линия на програмата за Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. (ПРЧР), така и по
Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от социалното министерство.
Представената процедура е с общ бюджет от близо 14 млн. лв. и се изпълнява в рамките на два компонента. Компонент
1 предвижда разработване на методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални
умения и компетентности по икономически сектори. Ще се определят и специфичните нива на дигитални умения,
необходими на заетите лица, спрямо развиващите се технологии по отделните сектори на икономиката в страната.
Чрез изпълнението на проекти по Компонент 2 ще могат да се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за
дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на
дигитални умения.
Проекти по Компонент 2 на процедурата могат да подават само национално представителните организации на
работодателите и на работниците в партньорство помежду си и с Министерство на труда и социалната политика.
Допустим партньор е и Националната агенция за професионално образование и обучение. Процедурата е с 3 крайни
срока за подаване на проектни предложения, като първият изтича на 16 април 2021 г.
√ Кризата удари инвестициите
В някои сектори спадът на вложенията е с 35%
Ръст има само в търговията и в похарчените от хазната пари
Кризата доведе до рязък спад не само на чуждите инвестиции, но и на разходите на българските компании за
придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). През 2020 г. направените в страната инвестиции са на обща
стойност 20 млрд. лв., показват данните на НСИ. Това е с 1,9 млрд. лв., или с 8,7% по-малко от 2019 г. В годините преди
пандемията бизнесът увеличаваше разходите си за сгради, машини, оборудване, технологии и т. н., което водеше до ръст
на икономиката. Но през 2020 г. ситуацията рязко се промени.
В някои сектори на икономиката разходите за дълготрайни материални активи са намалели с 35%. Разбираемо толкова
голям е спадът в сектора „Култура, спорт, развлечения и др. дейности”, където инвестициите са под 200 млн. лв. Но спад
на вложенията с 35% има и в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения”, където влизат ИТ фирмите. Вероятно спадът е свързан с това, че много хора работят от дома си,
което намалява нуждата работодателите да инвестират. Направените разходи за ДМА в сектора са само 583 млн. лв.
Инвестициите в индустрията са десет пъти повече, отколкото в информационните технологии и далекосъобщенията - 5,67
млрд. лв. Индустрията остава стабилна в кризата като вложенията намаляват само със 7,3%, а секторът запазва първото
си място по разходи за ДМА.
На второ място е секторът „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство”, където за година са вложени 5,53
млрд. лв. Сред частния бизнес това е единственият сектор с ръст на вложенията - с 6,2%. Това се дължи на ръста на
онлайн търговията, което изисква бусове, складове, промени във веригите от доставки. Явно търговията се адаптира найдобре в кризата, а за целта правят инвестиции.
величават се покупките на ДМА и в сектора „Държавно управление; образование; здравеопазване” - с 32,3% до 2,93
млрд. лв. Това се дължи на извънредните разходи заради коронавируса.
БНР
√ 18-членна делегация на ПАСЕ ще наблюдава изборите в България
18-членна делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) начело с швейцарския депутат Алфред
Хеер от групата на АЛДЕ (Алианс на либералите и демократите за Европа) ще наблюдава произвеждането на
парламентарните избори в България. Това съобщи пресслужбата на ПАСЕ.
Наблюдателите на ПАСЕ ще работят успоредно с наблюдатели от парламентарната асамблея на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Службата на ОССЕ за демократични институции и човешки права (ODIHR).
Делегацията на ПАСЕ ще има дистанционни срещи с лидери и представители на български политическите партии и
коалиции, с председателя на ЦИК, както и с представители на гражданското общество и на медиите, преди на замине за
България за изборите на 4 април.
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По време на визитата член на Венецианската комисия (група от независими юридически експерти към Съвета на Европа)
ще осигурява юридическа подкрепа на делегацията.
√ Лидерите на 23 държави и СЗО искат международен договор за бъдещи пандемии
Идеята за такъв договор беше предложена от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел
Лидерите на 23 държави и Световната здравна организация подкрепиха идеята за създаване на международен договор,
който да помогне на света да се справи с бъдещи извънредни ситуации в здравеопазването, предаде Ройтерс. Те
декларираха това в обща статия за водещи световни печатни издания.
Идеята за такъв договор, който да гарантира универсалния и справедлив достъп до ваксини, лекарства и
диагностициране при пандемии, беше предложена от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел на срещата на Г20 през ноември.
Във вторник тази идея бе подкрепена от лидерите на Фиджи, Португалия, Румъния, Великобритания, Руанда, Кения,
Франция, Германия, Гърция, Корея, Чили, Коста Рика, Албания, Южна Африка, Тринидад и Тобаго, Нидерландия, Тунис,
Сенегал, Испания, Норвегия, Сърбия, Индонезия, Украйна и СЗО.
Основната цел на подобен договор ще бъде да увеличи устойчивостта на света на бъдещи пандемии чрез по-добра
система за алармиране, споделяне на данни, проучване, производство и дистрибуция на ваксини, лекарства, диагностика
и персонално защитно оборудване, посочват лидерите, подкрепили идеята.
В договора ще се посочва, че здравето на хората, животните и на планетата са свързани помежду си и трябва да водят до
споделена отговорност, прозрачност и сътрудничество в световен план.
"Ние сме уверени, че е наша отговорност, като лидери на държави и международни организации, да гарантираме, че
светът си е взел поука от пандемията от Covid-19", пишат лидерите.
√ Белият дом: САЩ няма да изискват от американците да имат ваксинационен паспорт
Прессекретарят на Белия дом Джен Саки каза пред репортери в понеделник, че няма да има "федерален мандат" за
всички граждани на Съединените щати да получат удостоверение за ваксиниране срещу Covid-19.
Саки отбеляза, че също така няма да има централизирана федерална база данни за осъществените ваксинации и
отбеляза, че паспортите за коронавирусна ваксина "ще направлявани от частния сектор", докато федералното
правителство ще предостави насоки за ваксинационни удостоверения.
Според прессекретаря на Белия дом правителството ще работи за гарантиране, че всички системи за удостоверения
отговарят на ключови стандарти, като например "универсална достъпност и наличност, както в цифров формат, така и на
хартия". Тя добави, че все още няма график за това кога ще бъдат въведени ваксинационните удостоверения.
Мениджър
√ Над 200 хил. българи са пътували в чужбина през февруари
През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български
граждани в чужбина са 215.3 хил. или с 46.3 на сто под регистрираните през февруари 2020 година, сочат данните на
Националният статистически институт (НСИ).
През февруари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 240.9 хил. или с 52.6 на сто по-малко в сравнение с
февруари 2020 година. Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 81.7
на сто, "служебна" - с 50.7 на сто, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 21.7 на сто. Транзитните
преминавания през страната са 54.6 на сто (131.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 40.7 на
сто или с 56.4 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на
граждани от всички наблюдавани страни с изключение на посещенията от Чехия, при които има повишение от 76.1 на сто
спрямо февруари 2020 година. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 46.9 на сто.
През февруари 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 64.1 на сто, със
служебна цел - 19.5 на сто, и с цел почивка и екскурзия - 16.4 на сто.
√ Япония създава международна база за събиране и обработка на редки метали
Японското правителство реши да подкрепи създаването в страната на международна база за събиране, обогатяване,
повторна употреба и износ на редки метали, които са необходими във все по-големи количества по-специално за
производството на електрически превозни средства и нови видове особено мощни батерии.
Този ход се разглежда като част от програма за намаляване на зависимостта на националната промишленост от доставки
от чужбина, съобщава в. Йомиури, цитиран от ТАСС.
В момента Япония разчита изцяло на внос редки метали, включително литий, кобалт и други, като около 60% от импорта
е от Китай.
Токио възнамерява да съдейства на групата компании при създаването на мащабна система за събиране на вътрешния
пазар и внос от чужбина на стари батерии, лаптопи, смартфони и друго използвано оборудване, от което могат да се
извличат редки метали. След задоволяване на вътрешните нужди се предполага, че страната дори може да
прави частичен износ навън.
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√ Еврото върви към най-големия си месечен спад от юли 2019 г.
Eврото падна под прага от 1,18 долара в понеделник, след като потенциалното затягане на ограничителните мерки срещу
разпространението на коронавируса във Франция и Германия натежа върху краткосрочната перспектива пред
европейската икономика, предаде Ройтерс.
Към 16:40 часа едно евро се разменя за 1,1785 долара, като на месечна база единната валута е поевтиняла с около 2,3% най-големият месечен спад от юли 2019 г.
Натиск върху еврото отразява нарастващата разлика в доходността по германските и американските държавни ценни
книжа, като спредът между 10-годишният дълг се увеличи до 200 базисни пункта от 150 базисни пункта в началото на
годината, подкрепяйки зелените пари.
„Голяма част от вниманието ще остане фокусирано върху ситуацията с вируса в Европа – дали локдаунът ще забави
нарастващия брой на новите заразени и дали бавната ваксинация най-накрая ще набере скорост“, коментират
икономисти от ING.
Доларът успя да запази позициите си срещу глобалните си конкуренти на фона на избягването на рисковете на
световните пазари. Срещу кошницата от валути доларът се задържа на ранище от 92,810 пункта, което е малко под
регистрирания през ноември връх от 92,92 пункта, който бе отчетен и през миналата седмица
„САЩ намират подкрепа в добрите си икономически данни, страхотното разпространение на ваксини и позитивните
фондови пазари“, коментира анализатор на Westpac.
√ Оптимизъм на европейските борси в началото на седмицата
Европейските акции се доближиха до рекордния си връх в понеделник на фона на оптимизма около възстановяването на
световната икономика, предаде Ройтерс
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 1,09 пункта, или 0,26%, до 428,02 пункта. Бечмаркът обаче продължава
да изостава от американския си аналог на фона на по-бавното разпространение на ваксини в Европа.
Немският показател DAX отчете ръст от 49,28 пункта, или 0,33%, до 14 798,22 пункта, на фона на данните, че печалбите на
китайските индустриални фирми са нараснали през първите два месеца на 2021 г. DAX е доминиран от компании,
ориентирани към износа.
Френският измерител CAC 40 напредна с 20,42 пункта, или 0,34%, до 6 009,23 пункта. Водещият индекс на Лондонската
борса FTSE 100 се оцвети в червено, записвайки спад от 8,37 пункта, или 0,12%, до 6 732,22 пункта.
Печалбите обаче бяха ограничени от поевтиняването на акциите на Credit Suisse с 1,39%, след като швейцарската банка
предупреди за „значителни загуби“ след мащабното ликвидиране на позиции на базиранта в САЩ компанията Archegos
Capital Management. От банката поясниха, че макар да е рано да се каже колко големи ще бъдат загубите, те са
категорични, че ще се отразят на резултатите на финансовата институция за първото тримесечие.
На този фон европейският финансов индекс с SX7P се понижи с 0,72%, като акциите на Deutsche Bank и UBS поевтиняха
съответно с 4,10% и 0,12%.
На пазарите се отрази изказването на германския канцлер Ангела Меркел, която снощи призова германските провинции
да запазят по-строгите рестрикции срещу коронавируса.
„Фокусът ще остане върху пандемията, тъй като инвеститорите стават все по-притеснени от нарастващият брой на
заразените в редица региони. Това се отразява на перспективите за налагане на нови рестрикции, които пък ограничават
икономическата активност“, коментира стратег на Deutsche Bank.
Междувременно акциите на Hugo Boss поевтиняха с 31, след като германската модна компания бе засегната от бойкот на
китайски знаменитости и потребители, които са недоволни от западните обвинения за използване на принудителен труд
в Уйгурския автономен район Синцзян.
Седмичен ръст за Dow и S&P 500
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петък на фона на волатилна седмица, предаде
Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 453,4 пункта, или 1,39%, до 33 072,88 пункта, след като по-рано бе
напреднал само с 65 пункта. Широкообхватният измерител Standard & Poor’s 500 се повиши с 65,02 пункта, или 1,66%,
достигайки рекорден връх от 3 974,54 пункта. За 2021 г. широкият показател е напреднал с 5,8%. Индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq регистрира ръст от 161,04 пункта, или 1,24%, до 13 138,72 пункта.
И трите индекса регистрираха печалбите си в последните минути на търговията, като сериозни повишения бяха
регистрирани в банковия и енергийния сектор.
Акциите на финансовите компании се повишиха, след като Федералният резерв на САЩ съобщи, че банките ще могат
подновят обратното изкупване на акции и да увеличат дивидентите си от края на юни. Централната банка първоначално
обеща да премахне тези рестрикции през първото тримесечие на годината, но ги отложи за по-късен етап. На този фон
акциите на JP Morgan, Bank of America и Citigroup поскъпнаха съответно с 1,67%, 2,71% и 1,81%.
Доходността по 10-годишните американски държавни книжа нарасна с 6 базисни пункта до 1,67%.
На пазарите се отрази положително и обещанието на американския президент Джо Байдън, който си постави за цел в
САЩ да бъдат поставени 200 млн. дози от ваксините срещу COVID-19 в първите 100 дни от встъпването му в длъжност.
Към петък бяха поставени 100 млн. дози.
На този фон потребителските нагласи продължиха да се подобряват. Според проучване на Университета в Мичиган,
индексът на потребителските нагласи се е повишил до 84,9 пункта през март спрямо 76,8 пункта през февруари.
За седмицата Dow и S&P 500 напреднаха съответно с 1,4% и 1,6%. Nasdaq обаче изтри 0,6% от стойността си.
Разнопосочна търговия в Азия
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Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регистрираха смесени резултати в
понеделник.
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 207,82 пункта, или 0,71%, до 29 384,52 пункта.
Акциите на компания за финансови услуги Nomura сринаха с 16,33%, след като фирмата съобщи, че нейно американско
дъщерно дружество може да регистрира загуба от 2 млрд. долара заради ликвидацията на позиции на Archegos Capital
Management.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 16,97 пункта, или 0,5%, до 3 435,3 пункта, докато
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 3,98 пункта, или 0,18%, до 2 218,79 пункта. Хонконгският измерител
Hang Seng се повиши с 1,87 пункта, или 0,01%, до 18 338,3 пункта.
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 4,97 пункта, или 0,16%, до 3 036,04 пункта..
В Австралия индексът ASX200 се понижи с 24,7 пункта, или 0,36%, до 6 799,5 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX
отчете спад 0,51 пункта, или 0,10%, до 499,40 пункта. BGBX40 се понижи с 0,09 пункта, или 0,08%, до 112,30 пункта.
BGTR30 изтри 0,59 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 535,20 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,58
пункта, или 0,40%, до 145,90 пункта.
Cross.bg
√ Демонстрация на машинно гласуване пред сградата на Народното събрание
Демонстрация на машинно гласуване организират днес пред сградата на Народното събрание. Машините ще са откъм
входа на Националната художествена галерия.
Демонстрацията е организирана от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и ще се проведе от 12.00
до 15.00 часа, а при интерес времето може да бъде удължено.
Целта е да се даде възможност на гражданите и членовете на секционни избирателни комисии да се запознаят с начина
за гласуване с машини и да проверят дали те правилно отчитат подадените гласове, като ще се извърши сравняване на
данните от машинния протокол с ръчно преброяване на контролните разписки.
√ Пазарът на имоти остава стабилен и по време на пандемията
В резултат на мерките за изолация, търсенето се насочи и към по-малко популярни до този момент места: в селата около
големите градове, край морето и в планински райони
Най-евтини са жилищата в Кюстендил и Видин
Най-висок ръст в цените на жилищата в Сливен, Перник, Монтана и Плевен - над 10%
През 2020 г. пазарът на жилища в България остана стабилен и бе сравнително слабо засегнат от пандемията COVID-19,
като цените продължиха да растат, но очаквано с по-бавни темпове. Това сочи анализ на сектора на недвижимите имоти,
изготвен от екип на Райфайзенбанк, на база имотните индекси PSPI на партньора на банката Bulgarian Properties
Пазарът бе подкрепен от продължаващата тенденция на спад на лихвите и сравнително високото търсене на ипотечни
кредити, които и през кризисната 2020 г. също отбелязват ръст. По данни на БНБ, към края на 2020 г. има активни около
172 000 жилищни кредита (с натрупване от предходните години) за над 12 млрд. лв., спрямо 164 500 активни кредита за
10.7 млрд. лв. към края на 2019 г.
Търсенето на жилища продължава да е концентрирано в София и останалите най-големи градове в страната, като в
районите, в които има ново строителство, пазарът запази висока активност. От друга страна, в резултат на мерките за
изолация, търсенето се насочи и към по-малко популярни до този момент места: в селата около големите градове,
морето и планината", коментира Георги Георгиев, началник отдел „Управление на обезпеченията" в Райфайзенбанк.
Според анализа на Райфайзенбанк, цените на жилищата в София растат с 4.6% спрямо 2019 г., а средната продажна цена
е около 1200 евро/кв.м. Най-скъпата локация в столицата продължава да бъде района около Докторския паметник
(средно 2430 евро/кв.м.) и кв. „Иван Вазов" (средно 1970 евро/кв.м.), а най-достъпни са жилищата в кварталите
„Модерно предградие" (870 евро/кв.м.) и „Орландовци" (850 евро/кв.м.)
В Бургас средната цена на имотите възлиза на 900 евро/кв.м. (ръст от 3.5%), във Варна: 870 евро/кв. м. (+2.4%) и Пловдив:
малко над 800 евро/кв.м. (+4.7%). В страната най-евтини са жилищата в Кюстендил - 390 евро/ кв.м. и Видин - 350
евро/кв.м.
Прави впечатление, че в по-малките областни градове се отчитат по-високи ръстове в сравнение с големите градове:
цените на жилищата в Сливен, Перник, Монтана и Плевен растат с над 10% спрямо 2019 г.
Анализът на Райфайзенбанк показва, още, че въпреки умереното поскъпване на жилищните имоти, коефициентът на
достъпност (колко средни заплати са нужни, за да се купи 1 кв. м. жилище) се запазва устойчив и за София възлиза на
1.20 спрямо 3.43 през 2008 г.
„Въпреки че, към момента пазарът на жилища изглежда „имунизиран" срещу пандемията, неблагоприятните последици
от нея тепърва ще се проявяват, особено след изтичането на срока на мерките в подкрепа на засегнатите. Пазарната
активност през тази година ще зависи от хода на ваксинацията и налаганите мерки за ограничаване на пандемията", се
казва още в анализа.
„Развитието на пазара ще става все по-разнопосочно, като в предпочитаните квартали с качествено строителство цените
се очаква да останат стабилни", коментират още експертите на Райфайзенбанк.
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√ Турция въвежда нови мерки заради нарастване на случаите на зараза
Турция затяга ограниченията, свързани с коронавируса, тъй като новите случаи на зараза се увеличават, предадоха
световните агенции, като цитираха президента Реджеп Тайип Ердоган.
Петдесет и осем от 81-те окръга на страната сега са обявени за високо рискова или червена зона, в това число и Истанбул
и Анкара. Около 80 процента от 84-милионното население на Турция живее в тези райони.
Забраняват събиранията за общите хранения по време на свещения месец Рамазан, както беше миналата година. Това
означава, че масовите събирания в шатри и на други места за сахур (храненето преди зазоряване) и ифтар (храненето
след мръкване), няма да бъдат позволени. Ще се налагат уикендни локдауни по време на Рамазана в червените зони,
където от 1 март има само неделни локдауни. Остава в сила и вечерният част всеки ден от 21 ч. до 5 ч. Ресторантите ще
доставят само храна за вкъщи или ще продават само храна за дома.
Турция започна да съобщава за по около 30 000 нови случая на зараза всеки ден. Общият брой на случаите превиши 3,2
милиона от началото на пандемията, а жертвите са вече над 31 000.
√ Виена удължава локдауна до 11 април
Виенският кмет Михаел Лудвиг обяви тази вечер решението си да удължи локдауна, който започва на 1 април, съобщи за
БТА Цветана Делибалтова. Предвиденият локдаун от 1 до 6 април включително се удължава за Виена до 11 април. Това
решение още преди началото на новия локдаун се налага поради непрестанното увеличение на новозаразените в
австрийската столица, които днес са 914 души и за първи път в интензивните отделения на града пациентите надхвърлят
200.
Лудвиг отправи апел към ръководителите на другите две провинции в Източна Австрия - Бургенланд и Долна Австрия - но
те обявиха, че ще изчакат развитието на ситуацията още няколко дни. Преди няколко дни бе взето решение трите
източни австрийски провинции да наложат едноседмичен локдаун по Великденските празници предвид бързото
разпространение на пандемията в момента.
Същевременно беше съобщено, че няма да е разрешено свободното преминаване от една провинция в друга. Това се
отнася в особена степен за източните три провинции.
Пред журналисти Михаел Лудвиг заяви, че ако ситуацията не се успокои, не е изключено локдаунът във Виена да бъде
удължен и след 11 април.
√ Русия регистрира ваксината "Спутник Лайт”
Русия регистрира версията на ваксината срещу коронавирус "Спутник Лайт", която ще се прилага в еднократна доза,
съобщи днес министерството на здравеопазването, предаде ТАСС.
Миналата седмица Русия заяви, че е завършила клинични изпитвания на "лека" версия на ваксината за коронавирус,
която е "временно решение", за да помогне на страните с висок процент на инфекция.
Москва заяви, че ваксината от две дози "Спутник V" ще продължи да бъде основната ваксина за употреба в Русия. До
момента малко над четири милиона руснаци са ваксинирани с двете дози в Русия, а други два милиона са ваксинирани с
първата доза. Но като цяло само около четири процента от руското население е ваксинирано, изоставайки от нивата на
ваксинация в други страни, като САЩ или Обединеното кралство.
68-годишният руски президент Владимир Путин беше ваксиниран миналия вторник, но не се знае с коя ваксина. Той
обясни вчера решението си да се ваксинира без телевизионни камери, като каза, че "не иска да изглежда глупаво" пред
камерите, но все пак призова руснаците да се ваксинират.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Денят започва"
Безопасността на ваксините и проучванията за страничните ефекти - какво показва анализът на Европейската
агенция по лекарствата.
Учебната година в пандемията - между мотивацията на учениците, възможностите на родителите и
комуникацията с учителите.
Какви доходи са включени за първи път в данъчните декларации и каква отстъпка позват подалите онлайн
формуляри до 31 март.
Вълна от реакции след репортаж на БНТ за проблемите на жена с увреждания. Кой и как ще й помогне
Бетонираха крайпътни дървета край част от новострояща се пътна отсечка близо до магистрала „Хемус" в Област
Търговище. Как ще бъде отстранен бетонът - на живо.
Нова телевизия, „Здравей България"
България избира новите депутати. На финалната права преди вота - коментар на Георги Харизанов и Андрей
Райчев.
На живо - здравните власти след получаването на новата пратка ваксини. Ще отпаднат ли ограничителните
мерки и как продължава имунизацията?
Кога учениците трябва да се завърнат в класните стаи? На живо - мнението на родители и учители.
40 месеца затвор за младежа, който уби с автомобила си две жени на тротоар в Карнобат. Ще продължат ли
близките да търсят справедливост?
Сигнали за разбити автомобили в столицата. Война за паркиране ли е причината?
Дръжте крадеца! Как Махатма Ганди във Варна остана без... очила? За куриозната и необичайна кражба от
паметника - разказваме на живо.
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Поскъпване на имотите по време на пандемия. Как COVID-19 промени цените и търсенето?
Спорът между София и Скопие. Докъде ще стигне напрежението със Северна Македония?
Между „Като две капки вода" и „Забраненото шоу на Рачков" - Рафи за изпълненията под карантина и за
емоциите на сцената.

√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Аналитикът Лъчезар Богданов с важна прогноза: Започва нова световна война - за заводите от
ултрамодерната индустрия. Как България да не я загуби
в. Труд -Преизчисляват пенсии по нов ред
в. Телеграф - 7 храни с двоен аршин
в. Монитор - Големи магазини се спасяват със свита търговска площ
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - 1283 лв. плаща държавата на един работник по схемата 60/40
в. 24 часа - Екатерина Захариева, водач на листата на ГЕРБ-СДС в Пазарджик: Ще търсим диалог с партиите за промяна на
конституцията
в. Труд - 1330 места повече в забавачките в София
в. Труд - Катастрофа в Аляска погуби Петр Келнер
в. Телеграф - Премиерът Борисов след извънредна среща с НОЩ: Без нови ограничения заради COVID-19
в. Телеграф - Учители не искат МОН да им наднича в лаптопа
в. Монитор - За четирите години мандат на парламента: Депутатите в 44-тото НС заседавали пълни 16 месеца, приели
520 закона
в. Монитор - Облекчаването в пандемията мисия невъзможна: На 100 000 се пада по една обществено WC у нас
Водещи интервюта
в. 24 часа - Лъчезар Богданов главен икономист, Институт за пазарна икономика: Идва раздаване на картите за заводи на
световни лидери, как ще ги привлечем?
в. Труд - Доц. д. ик. н. Георги Чанков - преподавател в УНСС, пред "Труд": "Катюша" вдъхновява руснаците повече от един
пробит долар
в. Телеграф - Двоен стандарт има, но при скъпите храни
в. Монитор - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на
119-о СУ: Една година онлайн обучение е опасно за учениците, започват да трупат дефицити
Водещи анализи
в. 24 часа - Травматичната памет на българите след Лим промени поколението
в. Труд - Избори без избор в условията на хибридна пандемия
в. Телеграф - Шефът на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев: Дават книжка
за автобус без и един час извънградско
в. Монитор - Ренесанс за уличните тоалетни
√ Предстоящи събития в страната на 30 март
София.
Oт 8.00 ч. в сградата на „БулБио-НЦЗПБ" на бул. „Янко Сакъзов" № 26 ще пристигнат 51 600 дози от ваксината
срещу COVID-19 на „Moderna", след което брифинг ще дадат министърът на здравеопазването проф. Костадин
Ангелов, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев и изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата маг.-фарм. Богдан Кирилов.
***
Ловеч.
От 14.30 ч. пред входа на Общината посланикът на Франция Н. Пр. Флоранс Робин ще проведе среща с
журналисти.
***
Стара Загора.
От 14.00 ч. на страницата на Тракийския университет във „Фейсбук" ще бъде излъчен уебинар на тема
„Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в райони с интензивен въгледобив".
Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.

16

